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Beste buren,

Op meteorologisch vlak was 
het een zomer van droogten
en laagten. Maar onze wijk 
is de grote vakantie in elk 
geval gestart op een 
hoogtepunt. De Corpus-
feesten betekenden 
opnieuw twee dagen vol 
leute en plezier. Dankzij het 
stralende weer werd de 
straat de perfecte eetzaal 
voor onze barbecue. De Drie 
Wijzen slaagden erin heel 
wat buren op het verkeerde 
been te zetten. Onze 
loopkoers werd vanonder 
het stof gehaald en deed de 
deelnemers verlangen naar 
meer. En ook de vele vaste 
ingrediënten van onze 
feesten werden door velen 
gesmaakt.
1000 maal dank aan 
iedereen die mee kwam 
vieren, maar vooral aan de 
vele vrijwillige handen om 
dit allemaal georganiseerd 
te krijgen. In dit krantje krijg 
je een fotografisch 
sfeerverslag. En noteer 
zeker al de data voor onze 
volgende activiteiten!
Tot dan!

Het Corpuscomité

De 200ste Corpuskrant

Enkele weken geleden viel de 200ste

Corpuskrant in jullie bus! Maar wist je dat je 
dit collectorsitem vol foto’s en verhalen van 
vroeger en nu ook in een luxeversie kan 
krijgen? Voor de luttele prijs van 2 euro kan 
je daarvoor onze voorzitter Diederik 
aanspreken (Oorlogstraat 6B).

Op onze redactie viel dit leuke kaartje binnen.
Lewis deed tijdens de Corpusfeesten zijn 
eerste communie. Proficiat!



Corpusfeesten: zaterdag



Corpusfeesten: zondag



Meer foto’s? www.corpuswijk.org



ACHT-BALLETMEESTER-BEKEND-BEWAKING-BUDGET-DOGMATISCH   
FAMILIEFEEST-GEBLOEMD-GEBOORTEPLEK-GENE-GEREFORMEERD-GUNSTIG   
HELM-HOCKEYSCHAATS-HOEN-HUISTELEFOON-IJSJE-INTERPELLATIE-JAGER   
KINDERBOERDERIJ-KOPBAL-KUUR-LASERPEN-LEDIG-LIER-LINKERENKEL   
ONOVERKOMELIJK-PAKIJS-PAPPIE-PROBLEEMLOOS-PROJECTIESCHERM   
PUNK-RAGEBOL-RECHTERZIJ-REIGERNEST-ROME-SAMENTREKKEN-SMALDEEL   
SNACK-ZIER 

WOORDZOEKER
De te doorstrepen woorden zitten zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en van achter naar voren 
of van voren naar achter in het rooster verstopt. De overblijvende letters vormen de oplossing. Bezorg 
die voor 21 september via mail naar info@corpuscomite.be of op papier in Corpusstraat 42. Uit de 
juiste inzendingen loot een onschuldige hand de winnaar van een leuke vouwstoel!



Trix:  Hey Wacco, naar de 
Corpusfeesten geweest?

Wacco: Natuurlijk! Dat wil ik voor geen 
vrachtwagen kluiven missen.

Trix: Ik vond het geen hoogvlieger dit 
jaar!

Wacco: Enfin, Trix?!? Het was TOP! Die 
loopkoers, de Drie Wijzen, de 
bingo, de teerlingbak,… 

Trix: Klopt, Wacco. Maar toch. Het 
miste iets…

Wacco: Wat dan? Had je liever een live-
band op zaterdag? Of weeral een 
luchtballon?

Trix: Nee, nee. Daar zit ik nu niet 
speciaal op te wachten…

Wacco: MAAR WAT MISTE JE DAN, TRIX?
Trix: Hotdogs.

Winnaar woordzoeker krantje 199
Het juiste antwoord van de 
woordzoeker in krantje 199 was: 
LOOPKOERS. 
Uit de vele juiste inzendingen werd 
tijdens onze Facebook-Live één 
winnaar geloot. Proficiat Rita Van 
Hulle. Zij ging aan de haal met onze 
tuinstoel.

Koken kost geld…
… en feesten ook. Met het comité 
doen we geen omhalingen van harde 
cash om onze feestkas te spijzen. 
Maar we kunnen gelukkig wel 
rekenen op heel wat prijzen in natura 
voor bingo, tombola, teerlingbak,… 
Daarom dus:
BEDANKT AAN AL DIE SPONSORS!!!

VOLGENDE ACTIVITEITEN

Ook de komende maanden zit het Corpuscomité niet stil. Deze activiteiten 
komen er binnenkort aan:

MAANDAG 30 SEPTEMBER
Corpuscomité

ZONDAG 10 NOVEMBER: 
Najaarsactiviteit met bedanking medewerkers Corpusfeesten.

ZATERDAG 23 & ZATERDAG 30 NOVEMBER (o.v.)
Bezoek van de Sint

JANUARI
Nieuwjaarsreceptie


